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Sinds begin vorig jaar zijn we bezig om, samen met u, te onderzoeken of we uw woning kunnen
verbeteren en verduurzamen of moeten slopen en door nieuwbouw vervangen. Graag brengen wij
u op de hoogte van de planontwikkeling voor uw woning. Eind vorig jaar is binnen de Alliantie het
besluit genomen om definitief te kiezen voor sloop en nieuwbouw en geen investeringen in de
bestaande woningen meer te doen. De bestaande woningen worden wel regulier onderhouden.
Voordat wij u een terugblik geven van de ontwikkelingen van afgelopen periode willen wij u eerst
informeren over de planning van de komende periode en u uitnodigen voor
bewonersbijeenkomsten.

Bewonersbijeenkomsten
Het voorstel is om, zodra er duidelijk is wat de gemeente voor eisen stelt (aan verkaveling,
woningtypes en parkeren), alle bewoners uit te nodigen voor bijeenkomsten waarbij ook de
architect aanwezig is. We verwachten dit in ieder geval twee keer te doen; één keer in juni/juli met
als onderwerp het stedenbouwkundig plan en één keer in september/oktober met als onderwerp
het voorlopig ontwerp.

Vervolgstappen planning
In overleg met alle bewoners
Omdat wij geïnteresseerd zijn in de mening van
alle bewoners kiezen wij er nu voor om de
planontwikkeling niet meer met een
klankbordgroep voort te zetten, maar in overleg
met alle bewoners te gaan. Ook ontwikkelen de
HBVA en de Woonbond een voorstel voor een
projectgroep waarmee de plannen kunnen worden
besproken.
Advies bewonerscommissies
De planning is om in het najaar van 2019 het voorlopig ontwerp voor advies voor te leggen bij de
bewonerscommissies die in het gebied aanwezig zijn. Dit gebeurt conform de overlegwet. Zij
kunnen dan een advies uitbrengen over de plannen.
Draagvlakmeting
Als 70% van de bewoners akkoord is met de plannen vragen we een zogenaamde “peildatum” aan
bij de gemeente.
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Vanaf het moment dat de peildatum door de gemeente is vastgesteld, gelden zaken als
“stadsvernieuwingsurgentie” en “verhuiskostenvergoeding”.
Rechten van de bewoners
Deze bovengenoemde rechten van de bewoners zijn
vastgelegd in de “Kaderafspraken vernieuwing en
renovatie Amersfoort 2019-2023” .
De kaderafspraken beschrijven de rechten en plichten
van huurders, verhuurders en gemeente in de situatie
waarin bewoners door sloop of renovatie niet in hun
huidige woning kunnen blijven wonen. Het is een
actualisatie van het sociaal statuut 2014-2018.
Hierin zijn een groot aantal zaken geregeld,
bijvoorbeeld:


dat bewoners een jaar na de peildatum de tijd
hebben om een andere passende woning te
zoeken.



dat, als bewoners hun woning moeten verlaten
t.b.v. sloop/ nieuwbouw, een verhuiskostenvergoeding wordt uitgekeerd van € 6.095,00.
(voor meer informatie zie de volledige kaderafspraken op internet)

Woningen die niet worden gesloopt
Voor de woningen die eventueel niet gesloopt worden, geldt dat wij hier de benodigde
onderhoudswerkzaamheden gaan uitvoeren. Wat dat precies inhoudt is nu nog niet duidelijk, maar
we denken zeker aan het verhelpen van vocht- en schimmelklachten.
Als u niet kiest voor sloop/nieuwbouw maar in een bestaande woning wil blijven wonen kan het zijn
dat u kunt verhuizen naar eenzelfde woning die niet wordt gesloopt.
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Planvorming nieuwbouw
Voor het ontwikkelen van het plan is het
architectenbureau Mulleners + Mulleners
geselecteerd. Dit bureau heeft grote ervaring met
het in overleg met bewoners ontwikkelen van
plannen.
Op dit moment worden allerlei voorstudies gedaan.
Ook voeren zij, samen met de Alliantie, overleg met
de gemeente over de wensen en/of eisen die de
gemeente heeft.
Uitgangspunt voor het ontwerp is in ieder geval een driekamer woning met een tuin. Deze woning
heeft op de begane grond een woonkamer, keuken, hal en toilet. Op de eerste verdieping bevinden
zich twee slaapkamers en een badkamer. De tweede verdieping is een zolderruimte die via een
vaste trap bereikbaar is en ook volledig is afgewerkt.
De plattegrond op de volgende pagina is uitgangspunt; er kunnen nog wel aanpassingen aan
gedaan worden op basis van opmerkingen van bewoners.
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Hierboven:
Links: bestaande woning; oppervlakte ongeveer 50 m2,
Rechts: achtereenvolgens begane grond, eerste en tweede verdieping van de nieuwbouwwoning;
oppervlakte ongeveer 80 m2
Ook kijken we naar verbeteringen in de woonomgeving. Een van de opties die we bekijken is of het
bijvoorbeeld prettig kan zijn om een deel van sommige straten te veranderen in een groenstrook,
waarbij uiteraard de bereikbaarheid voor auto’s en parkeren op een andere manier geregeld
worden (bijvoorbeeld aan de achterzijde van de woningen).
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In de onderstaande schetsen ziet u als voorbeeld een voorstel voor de locatie Kramsvogelstraat.
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Daarnaast bekijken we ook of er nog een aantal twee- en/of driekamer appartementen op één van
de locaties kunnen worden toegevoegd; een aantal bewoners heeft aangegeven hier belangstelling
voor te hebben.

Huurprijzen nieuwbouw
Omdat de woningen bedoeld zijn voor mensen
met een bescheiden inkomen hanteren we voorde
nieuwbouwwoningen inkomensafhankelijke
huurprijzen; dit houdt in dat we rekening houden
met bewoners die afhankelijk zijn van
huurtoeslag.
Hiervoor zijn de volgende grenzen van toepassing
(prijspeil 1 januari 2019):
Huurtoeslaggrens huur (de huur die maximaal gevraagd mag worden om recht te hebben op
huurtoeslag):


tot 23 jaar

€ 424,44



23 – 65 jaar

€ 720,42



65 jaar en ouder

€ 720,42

Maximaal inkomen om recht te hebben op huurtoeslag:


1 Persoonshuishouden

€ 22.700,=



1 Persoonshuishouden AOW

€ 22.675,=



Meerpersoonshuishouden

€ 30.825,=



Meerpersoonshuishouden AOW

€ 30.800,=

Wij houden dus rekening met het inkomen van de huurders die in de woningen gaan wonen.
Twee voorbeelden voor bewoners die recht hebben op huurtoeslag:


een alleenstaande ouder met één kind met een minimum inkomen (is bijstandsinkomen
circa € 1.000,00 bij alleenstaand en € 1.467,00 bij 2 personen) ontvangt een huurtoeslag
van € 314,00. Een aanvangshuur van € 607,00 betekent in dit geval dat de huurder, na
aftrek van de huurtoeslag, een netto huur van € 293,00 betaalt (=€ 607,00 - € 314,00).



gezinnen met een minimum inkomen (inkomen alleenstaande ouder met 2 of meer
kinderen € 1000,00 en € 1467,00 voor 2 volwassen met kind(eren)) ontvangen een
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huurtoeslag van € 343,00. Een aanvangshuur van € 651,00 betekent in dit geval dat de
huurder dan, na aftrek van de huurtoeslag, een netto huur betaalt van € 308,00
(=€ 651,00 - € 343,00).
Bewoners met een inkomen boven de toeslaggrens betalen een netto aanvangshuur van € 720,68.

Terugblik
Woonwensenonderzoek Regioplan
In het eerste kwartaal van 2018 hebben wij een
woonwensenonderzoek uit laten voeren door Regioplan.
Er lagen toen twee voorstellen: verbeteren van de
woningen of slopen en nieuwbouw van appartementen.
Op basis van dit onderzoek bleek dat de meningen van
de bewoners nogal uit elkaar liepen en er voor beide
voorstellen geen 70% draagvlak gehaald zou worden.
Deze 70% is van belang om een plan door te kunnen
laten gaan.
3 klankbordgroepen
Daarna hebben wij in overleg met drie verschillende
klankbordgroepen gesproken over de meest gewenste
aanpak voor de woningen. Zowel voor de sloop
/nieuwbouw als voor het verbeteren/verduurzamen van de woningen hebben we een programma
van eisen ontwikkeld.
Er is toen voor de nieuwbouw ook een ander woningtype voorgesteld: een driekamerwoning met
een tuin en een goede, via een vaste trap toegankelijke, zolder. Dit op verzoek van de bewoners.
Besluit de Alliantie
Eind vorig jaar heeft de Alliantie het besluit genomen dat de ontwikkelde ingreep
verbeteren/verduurzamen van de woningen geen woningen oplevert die voldoen aan de eisen van
deze tijd en dat de investering te hoog zal zijn om een goed evenwicht tussen de verbeterkosten,
de huur(verhoging) en de totale woonlasten (huur + energielasten) te brengen.
Sloop/nieuwbouw is in onze ogen een betere optie om de volgende redenen:
- meer woningkwaliteit voor een betere prijs;
- lagere energiekosten voor de huurder;
- afgestemde huurprijzen op de doelgroep van één-en tweepersoonshuishoudens en de inkomens
van de bewoners;
- het is mogelijk om meer woningen terug te bouwen.
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Gezamenlijke klankbordgroep
Vanaf eind 2018 zijn de drie afzonderlijke klankbordgroepen samengevoegd tot één gezamenlijke
klankbordgroep; dit omdat het uitgangspunt was om een samenhangend plan voor de drie
projectgebieden te ontwikkelen. In deze klankbordgroep zaten zowel voor- als tegenstanders van
de sloop/ nieuwbouw plannen.
Individuele bewonersbezoeken
Omdat het besluit genomen was om
geen verbeteringsvariant meer te
ontwikkelen, hebben wij besloten
om zo snel mogelijk nogmaals de
mening van de bewoners op te
halen. Om deze reden zijn in januari
2019 alle bewoners individueel
bezocht om hun mening te vragen
over de beoogde nieuwbouw. Wij
hebben in het gesprek de bewoners
de vraag voorgelegd of ze in een
bestaande woning zouden willen blijven wonen, of ze voor sloop/nieuwbouw zouden kiezen of dat
ze eventueel van de gelegenheid gebruik zouden willen maken om naar elders te verhuizen.
We hebben alle 84 bewoners in deze gesprekken bereikt. De uitkomst van deze gespreksronde was
dat er in het gebied Kwikstaartpad/Kramsvogelstraat bijna 72% van de bewoners achter de
plannen staat voor de sloop/nieuwbouw. In het gebied Vinkenbaan (Vinkenbaan, Merelstraat,
Tapuitstraat, Geelgorsstraat, Mussenpad en Mezenpad) staat bijna 60% achter de plannen en in
het gebied IJsvogelpad/Talingstraat ook bijna 60%. Dit is voor ons uitgangspunt voor de verdere
planvorming.
Discussiepunten
In de laatste bijeenkomsten van de klankbordgroep was vooral discussie over deze cijfers. Een
aantal leden van de klankbordgroep gaf aan zelf ook de mening van de bewoners opgehaald te
hebben en volgens hen klopte er niets van de cijfers die wij hanteren. Het lastige in deze discussie
is dat wij geen resultaten op woningniveau met elkaar kunnen delen als gevolg van de
privacywetgeving. Dit maakt de vergelijking tussen verschillende cijfers onmogelijk.
Daarnaast accepteert een aantal bewoners in de klankbordgroep niet dat de optie verbeteren en
verduurzamen niet meer mogelijk is en er nu sprake is van sloop/nieuwbouw en regulier
onderhoud aan de woningen die niet gesloopt worden. Zij hebben ook aan bewoners nogmaals de
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optie verbeteren/verduurzamen van de woningen voorgelegd, maar dit is voor ons geen optie
meer. Ook dit geeft uiteraard een andere uitkomst.
Klankbordgroep valt uit elkaar
Recent hebben vier bewoners die deel uitmaakten van de klankbordgroep besloten deze te
verlaten. Al enige tijd heerste er bij deze bewoners onvrede over hoe de Alliantie hen tegemoet
treedt. Dit betekent dat de het aantal bewoners in de klankbordgroep gehalveerd is en er geen
evenwichtige vertegenwoordiging is van alle straten in het plangebied.
Daarnaast heeft een actiegroep van bewoners aangegeven dat ze meer renovaties van de
woningen willen en minder sloop/nieuwbouw. Volgens de actiegroep is 52% van de bewoners het
niet eens met ons plan.
Reden voor ons om goed na te denken over de ontstane situatie en een goede oplossing te
bedenken voor de verdere planvorming; met name hoe we ervoor zorgen dat de mening van álle
bewoners kan worden meegenomen. Het resultaat hiervan leest u in deze nieuwsbrief.

Vragen? mij wil Marga geen spreekuren in de wijk houden, maar een telefonisch spreekuur; dit hier
wel vermelden….
Marga Baruch is bewonersbegeleider bij de Alliantie. Bij
haar kunt u terecht met vragen over de toekomst van
de woning waarin u woont. Bellen kan altijd maar het
liefst tussen 9.00 en 10.00 uur en woensdagmiddag
van 15.00 tot 16.00 uur.
T: 088-00 232 00
E: mbaruch@de-alliantie.nl
Toon Colpa is gebiedscoördinator bij de Alliantie. Voor
alle vragen met betrekking tot de leefbaarheid kunt u
bij hem terecht.
T: 088-00 232 00
E: tcolpa@de-alliantie.nl

Facebook
Om u, naast de nieuwsbrieven, zo goed mogelijk te
informeren, hebben we een facebookpagina gemaakt.
https://www.facebook.com/Vernieuwing-VogelbuurtAmersfoort-188512728645650/?ref=bookmarks.
Hierop vindt u alle actuele informatie.
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